
COMUNICAT DE PREMSA 
 
 
Amb data d’avui, 4 de desembre de 2019, els portaveus dels grups municipals Junts 
per Catalunya, Babord, Socialista i  Ciutadans de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, hem 
tramitat un escrit de queixa pel retard i el desinterès de l’equip de govern d’ ERC-Gent 
per Vilassar, per tal d’engegar la comissió d'estudi per a l'elaboració del nou contracte 
de gestió de residus i neteja viària . 
 
En la sessió plenària del passat dia 26 de setembre, -han passat ja dos mesos- 
,l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar per unanimitat, la proposta formulada 
pels grups municipals de Junts per Catalunya, Babord, Socialista i Ciutadans de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’acord preveia la posada en marxa, de forma ràpida 
de l’esmentada comissió. 
 
Volem recordar, que l’esmentat contracte va finalitzar la seva vigència el passat dia 30 
d’abril, i que des de fa set mesos està en situació de pròrroga. També cal tenir present 
que aquest és el contracte de major quantia de tots els que gestiona l’Ajuntament, 
significant prop de 2,3 milions d’euros l’any. 
 
No ha estat fins al passat dia 27 de novembre que s’ha iniciat la tramitació per posar 
en funcionament  la comissió, tot i així el calendari previst en la comunicació de l’equip 
de govern és una nova mostra de desinterès per aquest tema i de desconsideració 
envers els regidors i regidores de l’oposició, ja que tot i que les reunions s’han 
establert pels primers dilluns de cada mes, no s’ha produït la convocatòria 
corresponent al dilluns dia 2 de desembre i, a més, la pròxima data, correspon al 6 de 
gener, que és festiu. 
 
Considerem aquesta actitud del govern municipal una greu desconsideració envers uns 
grups polítics, que per damunt de les nostres diferències, hem fet una proposta 
constructiva i col·laborativa que l’equip de govern d'ERC - Gent x Vilassar està 
menyspreant.  
 
Pels grups sotasignats ens resulta inacceptable el retard injustificat i la 
manca de capacitat davant una de les tasques més complexes i transcendents que s’ha 
de portar a terme durant aquest mandat municipal.  
 
Igualment, i per intentar revertir aquesta situació, els grups municipals de l’oposició 
hem tramitat una sol·licitud de reunió extraordinària de la comissió d’estudi per a 
l’elaboració del nou contracte per a la gestió de residus i la neteja viària. 
 
Sra. Laura Martínez Portell - grup municipal de Junts per Catalunya 
Sr. Pau Arona Solé - grup municipal Babord 
Sr. Francesc Zamora Villafaina - grup municipal Socialista 
Sr. Juan Díaz Delgado - grup  municipal de Ciutadans  
 
 

Vilassar de Mar, 4 de desembre 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


